
  
  

  

 'שנה ד                           
 

  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

  

 חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

  שביעי של פסחלהגיגים 
   :)ביצה כח("  קרא הוא לבדו יעשה לכםאמר...  בלבדנפש אוכל לשבת אלא ום טוב בין יאין"

 כל 	יעי מקרא קודש יהיה לכב הש	יובו ":פסוקל מה"צור� אוכל נפש למדו חזהיתר לבשל ביו	 טוב להאת 
שואל .  המדבר בעניי� שביעי של פסח) טו'בשמות י( �	דו יעשה לכב תעשו א� אשר יאכל לכל נפש הוא ל	הבמלאכה 

שאת תר"  ומ?יעי של פסחבעניי� שבפסוק המדבר בקא וודלבשל ביו	 טוב היתר הע נאמר דומ" ני יששכרני יששכרני יששכרני יששכרבבבבה�
�קשי:  עזריהב�י אלעזר בי משמיה דרב שיזבאמר ר"גמרא בהקשר בי� שביעי של פסח לאוכל נפש לומדי	 מהנאמר 

לכ� נלמד עניי� אוכל . יעי של פסחב ש	יובאירע  סו$ 	קריעת ינס ו. ) קיח	פסחי( " סו$	 כקריעת י	מזונותיו של אד
  .יעי של פסחבשהנפש ביו	 טוב מ

  

  פסחתיקון ליל שביעי של 
וחורזי	 מתורה לנביאי	 , ועוסקי	 בתורה, או רוב הלילה, שה	 ערי	 כל ליל שביעי של פסח, נהגו ישראל קדושי	

 לסדר 	וקורי .י� קריעת י	 סו$יהר בענ בדברי הז	ומשלימי, תורה שבכתב ע	 תורה שבעל פה, ומנביאי	 לכתובי	
ה לה	 נס גדול ויאמרו שירה שתהא נקבעת ושיעשלשלמות גאולת	 בלילה זה לפי שלא זכו ישראל ', תיקו�'זה 

ובזכות שהיו עתידי	 לקבל את , ובמשה עבדו' תקנו לכ� באמונה שהאמינו בהיאלא על ידי שנ, בתורה לעול	 ועד
עי� וכל הבא ליטהר מסי. ובתורתו' בהי� זה של תיקו� הנפש באמונה יואותו לילה בכל שנה ושנה מסוגל לענ. התורה

  )ספר התודעה(                         .בלילה זה סיוע גדול מתמידאותו מ� השמי	 
  

  )כט' שמות יד(  הים״ך״ובני ישראל הלכו ביבשה בתו
, מביני	טועי	 ה	 ואינ	 . רוב בני האד	 מתפעלי	 רק כאשר ה	 רואי	 ניסי	 גלויי	טוע� ש  אלימל� מליזנסק אלימל� מליזנסק אלימל� מליזנסק אלימל� מליזנסקביביביבירררר
ר אות	 שאכאול	  .כ�לת הבורא ולהתפעל מור את גדלראות בו תדיונית� , הטבע עצמו אינו אלא נס אחד גדולש

 קיימת השגחה עליונה ומתרחשי	 יומיומיי	ג	 בחיי	 הטבעיי	 ה שרואי	 נס גלוי ה	 מתחילי	 להאמי�האנשי	 
�ובני ישראל הלכו :  ללמדנוהתורה דבר זה באה .הכל רגילי	 לה	 ואי� משגיחי	 בה	לא שא, ניסי	 מופלאי	

אזי באו לכלל , שהלכו בי	 כאילו ה	 הולכי	 ביבשה, זההגלוי הנס את ה� שראו בני ישראל כיו, ביבשה בתו� הי	�
  . כאילו היו הולכי	 על הי	, הרי זה נס ופלא, הכרה שאפילו כשהולכי	 על היבשה המוצקה

  

   )כט' שמות יד( "במצרים'  אשר עשה ה הגדולהידראל את הישוירא "
' יד הגדולה אשר עשה ה"מדוע נזכרי	 ה	 ב, ל הנס של קריעת י	 סו$ע' בני ישראל רוצי	 לשיר ולהודות לה

עליו , ה" הקב עמוהעששעל הטובות להודות האד	 בא  שכאשר """"עוד יוס$ חיעוד יוס$ חיעוד יוס$ חיעוד יוס$ חי""""רבינו יוס$ חיי	 ברבינו יוס$ חיי	 ברבינו יוס$ חיי	 ברבינו יוס$ חיי	 באומר ? "במצרי	
: בה אנו אומרי	" נשמת כל חי" התפלהמ  ולומדי	 זאת החל מבראשית, להכיר טובה ג	 על הנסי	 הקודמי	

בותינו לאל שהנחלת ע": שבי	 אנו ומודי	, מודי	 על האוכלבעת ש. בברכת המזו�וג	 ". 	 ממצרי	 גאלתנומלפני"
ובאו , שעברו ביבשה בתו� הי	אחר , ישראל ג	 בני ".על שהוצאתנו מאר" מצרי	"ו" אר" חמדה טובה ורחבה

י�לת תהליתחהיה בשו� שמ� הנס הראת הודולשבח והחלו להלל ל, יציאת מצרי		 שבנסיה על ה"לקבלהודות 
ותשלח את : " שנאמר במדרש על הפשוקיפשכ. יה בת פרעהבתי ידית משה רבינו מ� היאור על ימש: הגאולה

השתרבבה ידה והתארכה ה נס ו"עשה לה הקב ,ר התבהעבאת זרועה לשלחה  ,בת פרעה, בתיהש, )ה' שמות ב(" אמתה
, של בתיה בת פרעה" את היד הגדולה"בוננו היהודי	 וזכרו  הת&" וירא ישראל": וזהו שנאמר . עד שהגיעה לתבה

   . ואמרו שירה על הכל, " במצרי	'אשר עשה ה", ואת כל הנסי	 שנעשו מאז

  212 מס עלון  ד"בס
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  "וידבר דוד": הפטרה שביעי של פסח

  "ויוסף עוד": הפטרה "שמיני"פרשת 
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  פרשת השבועהגיגים ל
   ) ג'ויקרא ט( "רולאמתדבר אל ני ישראל בו"

הדברי	 את לומר היה ל וי משה לא יכוכ, דבר אל בני ישראלשיאהר�  מפני מה ציווה משה את, "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה
רצה משה להראות לכלל ישראל שאלא , ישראל על הקרבנותבני ג	 משה לצוות את היה ל ויכ, אכ�ומתר" ש ?בעצמו

העובדה שאהרו� עצמו מצווה את ". ואל בני ישראל תדבר לאמור" ולפיכ� ציווהו ,נקי מחטא העגלהיה כי אהר� 
 ?שא	 לא כ� כיצד יכול היה אהר� לצוות על ישראל לקחת עגל לכפרה, החטא ישראל מעידה כי אכ� נקי הוא מ�

    .:)ב טו"ב( "טול קורה מבי� עיני�" והלא יאמרו לו
  

   )ז' ויקרא ט(" קרב אל המזבחויאמר משה אל אהרן "
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (שהיה אהר� בוש וירא לגשת אמר לו משה למה אתה בוש לכ� נבחרתשהיה אהר� בוש וירא לגשת אמר לו משה למה אתה בוש לכ� נבחרתשהיה אהר� בוש וירא לגשת אמר לו משה למה אתה בוש לכ� נבחרתשהיה אהר� בוש וירא לגשת אמר לו משה למה אתה בוש לכ� נבחרת""""

אהרו�  השהי, )יד' שמות ד(" אחי� הלוי אהר�הלוא : "על הפסוקחז�ל מרו שאמה פי  לע" פני	 יפותפני	 יפותפני	 יפותפני	 יפות"העניי� מבואר ב
לקבל עליו , אמנ	 בגלל ענוותנותו, אלא שסירובו של משה. ומשה היה אמור להיות הכוה� הגדול, לויהעתיד להיות 

נהיה הכוה� כי אי� לסרב גר	 לכ� שמשה נענש והוא נהיה הלוי ואהרו� , את התפקיד להוציא את בני ישראל ממצרי	
הלא בשביל זה והזכיר לו ש', שאי� לו לסרב לציווי ה', שהיה בוש ומסרב לצווי הבעת לאהר� משה אמר  �לכ. ה"לקב

  ?ואי� תסרב ג	 אתה .נענשתי ולכ� נבחרת אתה לכהונה

  

  )כג' ויקרא ט(" ויצאו ויברכו את העם"
זו שעה בשמשו	 , רתוהקטרת הקט לאחר מידמידמידמיד הע	 היתה  מציי� שיציאת	 של משה ואהרו� לבר� אתרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

קודש הקודשי	 היה נכנס לש יפורי	הכ	 גדול ביוהכה� ה של תונהגהמלומדי	 זאת ו, יותרב מקובלתהיא התפלה 
 	חיותאת ספק ה י"שהקב הע	 צרכיהמחתה בפני	 ויוצא ומתפלל על את מניח היה רת ווהקטאת להקטיר 

, )'קמאתהלי	 (" לפני�רת ותכו� תפלתי קט: " המל� שאמרדודכוונת  יהווז. שאר הצרכי	ומזונותיה	 בירידת המטר וב
ג	 התפלה באותה ולכ� רת משאר הקרבנות לפי שהוא קרב� הנבחר והנרצה יותר והקטדווקא את זכיר דוד המל� מ

  .יותר מקובלתהיא שעה ה
  

   ) ג'יא ויקר( "לאמר בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד' ההוא אשר דבר "
משמ� יותר שאל ועזריה י של חנניה מ	טוב היה שמש. )א' קהלת ז( "טוב ש	 משמ� טוב: "על הפסוקבמדרש מובא 

 דול מאודחנניה משאל ועזריה היה קדוש הש	 גשבזכות , "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ומבאר ה. ב ואביהודנבו המשחה שנמשחו 
באו כל מכבש� האש  חנניה מישאל ועזריה ויצאבשעה ש: "פי שמובא בגמראכוכל אומות העול	 ונצר דנבוכבקרב 

והיו " .)צג� סנהדרי( ?" משתחוי	 לצל	ואת	  כזהוהל&אמרו יש לכ	 א, אומות העול	 וטפחו על פניה	 של ישראל
ב ואביהוא היה דנזכות ב� א. "ד הטבעדו ויכולתו לשדיראי	 כל העול	 מהש	 יתבר� יראת הרוממות על טובו וחס

  ."בקרובי אקדש ועל פני כל הע	 אכבד: " ישראל שנאמרקרב ע	ברק ' הש ודק
  

  )ט' ויקרא י("  ושכר אל תשתיין"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (יי� דר� שכרותויי� דר� שכרותויי� דר� שכרותויי� דר� שכרותו""""

הוא כדי שלא יתעה אהרו� וישתכר ועל ידי זה , עתכ"  ושכר אל תשתיי�"של הציווי לאהרו�  הטע	 ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
שהיו נדב ואביהוא שתויי : "וונת המדרשכשזוהי  ויתכ� .שעשו בניופי כ, לידי מחשבה שאינה כהוג� וימות בהיבוא 

  מפניוענשנדב ואביהוא נששאי� כוונת המדרש , אש זרהוהביאו 	 טעו שהיו נדב ואביהוא שתויי יי� המפני ש, "יי�
  .  כתוצאה מהשכרותהזראש והביאו שטעו היה על אבל עונש	 , לשתות יי� לא הוזהרו מעדיי�שהרי , יי�שהיו שתויי 

  

   ) מג'יאויקרא (" אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם"
ו יכנסשלא זהר ילה� איש ישראל לומר שצריהיא , "ולא תטמאו בה	" בוהקדוש שכוונת הכת" אור החיי	אור החיי	אור החיי	אור החיי	" האומר

 נפש האד	 אי� בעניי� ההשפעה השלילית של המאכלות האסורי	 עלכי , 	 אפילו בהיסח הדעתו מאכלות אסורילפי
גור	 מזיד אכילה בבאלא שהפג	 , כי התיעוב יעשה מעשהו בנפש אד	 אפילו בהיסח הדעת,  למזידשוגגבי� הבדל 

, טמט	ילהטמא וילהנפשו גורמת לבשוגג באכילה ו, "אל תשקצו את נפשותיכ	: " שנאמרתעשה נפשו שק"ש
   "ולא תטמאו ונטמת	 ב	:"כמאמר הכתוב

 

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
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 ו"בינה היבוינה וד בן  וד   בן שרה א "שליטג משה חזקיהו "   הרה  :לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם


